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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Temuan atau penelitian terdahulu mengidentifikasi dan menjelaskan beberapa 

hasil penelitian yang pernah atau sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan 

tetapi di dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan fokus pembahasan. 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat mengembangkan penelitiannya. Penelitian-

penelitian terdahulu yang diangkat sebagai pembanding yaitu diantaranya: 

Pertama,  penelitian oleh Josua Oloan Siregar pada tahun 2018 dengan judul 

“Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Terpidana Kasus Narkoba Di 

Lapas Klas II/b Tebing Tinggi Deli”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

penerapan sistem rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Klas II/b Tebing 

Tinggi, untuk mengkaji kedudukan lembaga pemasyarakatan dalam penanganan 

tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan untuk memberikan masukan kepada 

pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi terpidana kasus 

narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan merupakan Institutional Based 

Rehabilitation (IBR) yang melakukan pelayanan rehabilitasi sosial berdasarkan 

pengawasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dan berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1995. Kebijakan program 

rehabilitasi Lapas Klas II/b Tebing Tinggi masih berbentuk pembinaan jangka 
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panjang terhardap warga binaan yang menjalani proses masa hukuman. Sebuah 

sistem rehabilitasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan 

sempurna apabila memiliki komunikasi yang terpadu dengan keluarga masing-

masing narapidana.  

Kedua, penelitian oleh Leni Ainurrohmah  pada tahun 2013 dengan judul 

“Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

data dan untuk mengetahui metode pembinaan yang di terapkan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan pembinaan 

yang ada atau sebaliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yakni metode pembinaan yang dilakukan 

di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan tentang pembinaan kebanyakan peraturannya sudah 

sesuai dengan peraturan-peraturan pembinaan yang ada. Adapun pembinaan 

narapidana yang sesuai dengan peraturan pembinaan adalah pembinaan ibadah, 

pembinaan perawatan jasmani dan rohani, pembinaan pelayanan kesehatan dan 

makanan, pembinaan keluhan, bahan siaran dan media massa, upah dan premi, 

kunjungan, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.  

Ada juga pembinaan yang tidak sesuai dengan peraturan pembinaan yaitu 

pembinaan narapidana wanita yang dilakukan khusus di Lembaga Pemasyarakatan 

Wanita, dan pembinaan pengajaran dan pendidikan.  
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Ketiga, penelitian oleh Oktri Silvia pada tahun 2017 dengan judul 

“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Binjai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

pembinaan narapidana narkotika dan untuk mengetahui hambatan dan upaya apa 

saja yang dilakukan petugas selama memberikan pembinaan kepada narapidana 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun 

hasil dari penelitian ini pola pembinaan yang dilakukan merupakan wujud dari 

sistem pemasyarakatanyang pelaksanaannya dalam pelayanan pembinaan bersifat 

rehabilitatif, edukatif, korektif, dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan tetapi bertujuan untuk 

menyadarkan manusia menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berguna. 

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana narkotika 

diperlukan penanaman moral petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai 

yang berintegrasi dan memiliki loyalitas dalam melaksanakan pembinaan sehingga 

dapat berjalan dengan baik dan memaksimalkan pembinaan serta meningkatkan 

kedisiplinan petugas dalam memberikan pembinaan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

Keempat, penelitian oleh Khusnul Khotimah pada tahun 2016 dengan judul 

“Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Wirogunan Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

pemahaman mengenai proses pembinaan narapidana, mengetahui keadaan warga 

binaan pemasyarakatan setalah mengikuti pembinaan, mengetahui faktor 
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pendukung dan penghambat terhadap warga binaan, dan mengetahui upaya yang 

dapat dilakukan dalam memaksimalkan pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta. Metode yang 

digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini 

proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta 

ada 3 yaitu perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi 

pembinaan. Perubahan yang terjadi pada warga binaan cenderung lebih baik setelah 

menerima pembinaan di Lembaga. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

memaksimalkan pelaksanaan pembinaan yaitu dengan memberikan motivasi secara 

intern dan memberikan reward kepada warga binaan yang rajin dan bersungguh-

sungguh dalam mengikuti setiap pembinaan.   

B. Implementasi Program Pembinaan 

1. Konsep Implementasi  

Purwanto (1991: 21) implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan 

keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para 

implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk 

mewujudkan kebijakan.  

Akib (2008: 117) Konsep implemetasi semakin marak dibicarakan seiring 

dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang 

implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. 

Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi 

yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu 

ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. 
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Dari pengertian-pengertian diatas, maka implementasi adalah suatu sistem 

atau  serangkaian tindakan yang sudah disusun secara tertata yang dilakukan 

berbagai aktor pelaksana dengan harapan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Oloan (2018: 18) Sebuah implementasi terkait satu sama lain, saling 

berhubungan dan harus dilaksanakan sesuai urutan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi jalannya sebuah implementasi sebagai berikut: 

a. Komunikasi  

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 

kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam 

pencapaian tujuan. Dalam hal ini, diperlukan sebuah komunikasi yang secara 

konsisten agar seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah implementasi dapat 

mengetahui perannya masing-masing. 

b. Sumberdaya 

Faktor sumber daya ini dibagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia 

(implementator) dan sumber daya finansial. Implementator sangat dibutuhkan 

untuk menentukan tingkat keberhasilan sebuah implementasi, karena 

implementatorlah yang memiliki peranan penting dalam sebuah implementasi. 

Jika implementator kurang, maka sebuah implementasi tidak akan pernah bisa 

berjalan dengan sempurna. Selain itu, kewenangan dari implementator ini juga 

didukung oleh sumber daya finansial dan fasilitas yang baik. 
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c. Disposisi 

Disposisi merupakan karakter atau watak yang dimiliki oleh masing-masing 

implementator. Karakteristik ini meliputi komitmen, kecerdasan, dan kejujuran 

implementator dalam melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing 

didalam sebuah implementasi. 

d. Struktur Birokrasi 

Karakteristik, norma-norma, dan pola dari sebuah implementasi dan ini 

cukup berpengaruh terhadap jalannya sebuah implementasi. Struktur birokrasi 

yang cukup panjang dan berbelit-belit akan mempengaruhi perkembangan 

sebuah implementasi, karena dalam penerapannya, sebuah implementasi 

membutuhkan waktu yang cepat dengan kualitas yang baik.  

3. Program Pembinaan Narapidana 

Mangunhardjana (1986: 12) Pembinaan merupakan program dimana para 

peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, 

pengetahuan dan kecakapan, entah dengan memperkembangkan yang sudah 

ada entah dengan menambah yang baru. Pembinaan biasanya diikuti oleh 

sejumlah peserta yang diperhitungkan dari tujuan dan efektivitasnya. Namun 

pada umumnya pembinaan terbatas antara 10-40 orang peserta. Jangka waktu 

antara 3 hari-6 bulan. 

Dari pengertian diatas, maka program pembinaan adalah prosedur yang 

dijadikan landasan untuk menentukan isi dan urutan acara-acara pembinaan 

yang akan dilaksanakan. Program pembinaan tersebut menyangkut sasaran 

program, isi program, dan metode program. 



 

14 
 

Petrus (1995:63) Pembinaan Narapidana di Indonesia secara Insitusional 

dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (Gestichten Reglement 1917 No. 

708) yang menyatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang terhukum. 

Tujuan pembinaan narapidana untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak 

(budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di LP / Rutan. 

Pembinaan untuk narapidana dan tahanan yang dilakukan oleh Lapas /Rutan 

diperlukan konsep pembinaan yang sangat jelas karena narapidana dan tahanan 

terdiri dari bermacam-macam kasus kejahatan dan beragam umur, setidaknya 

dalam pembinaan tersebut dilihat secara individual. Mardjono (2009:93) 

Dalam pasal 28 ayat 4 UU tentang Sistem Pemasyarakatan yaitu pembinaan 

kepribadian dan kemandirian berkaitan dengan: 

a. Ketaqwaan kepada Tuhan YME 

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara 

c. Intelektual 

d. Sikap dan perilaku 

e. Kesehatan jasmani dan rohani 

f. Kesadaran hukum keterampilan kerja 

g. Latihan kerja dan produksi 

h. Re-integrasi secara sehat dengan masyarakat.  

4. Prosedur untuk menyusun rencana pembinaan 

Mangunhardjana (1986:25) pada pokoknya prosedur penyusunan rencana 

pembinaan berjalan melalui 6 langkah sebagai berikut: 
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a. Menemukan minat dan kebutuhan bersama para calon peserta 

Minat adalah hal yang peserta ingin belajar atau tahu lebih baik. Sedangkan 

kebutuhan ialah ketiadaan atau kekurangan yang peserta ingin agar diisi atau 

dilengkapi lewat pembinaan. Minat dan kebutuhan saling berhubungan. Meski 

tidak selalu, minat kerap menunjukkan kebutuhan. 

b. Mengembangkan pokok pembinaan 

Pokok dan topik yang berupa masalah, isu-isu, pertanyaan, pengertian yang 

akan diolah dalam pembinaan. Pokok-pokok tersebut diendapkan dari minat 

dan kebutuhan. Sesudah disaring dan disesuaikan dengan tujuan dan waktu 

yang tersedia untuk pembinaan, pokok-pokok itu disusun menjadi acara 

pembinaan.  

c. Menentukan sasaran pembinaan  

Sasaran adalah titik yang dituju oleh pembinaan. Dengan adanya sasaran 

tersebut, sumber dan bahan acara ditentukan, metode pengolahan acara dipilih, 

dan cara evaluasi dibuat. 

d. Memilih sumber yang sesuai  

Sumber meliputi orang-orang ahli, orang-orang yang dapat membantu 

jalannya dan tercapainya tujuan pembinaan, bahan pembinaan, atau alat-alat 

bantuan pembinaan berupa buku-buku, alat peraga, peralatan presentasi, dll. 

Dalam hal pembinaan pengetahuan, pengalaman dan keahlian para peserta 

sendiri juga menjadi sumber. 
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e. Memilih metode atau tekhnik pembinaan  

Metode adalah cara untuk menciptakan hubungan antara para peserta dan 

sumber pembinaan. Tujuannya membantu para peserta mendapatkan 

pengetahuan atau kecakapan dalam situasi pembinaan itu. 

f. Menyusun jalannya setiap acara dan seluruh rangkaian acara selama tahap 

training. 

Penyusunan jalannya acara dibuat dengan menuliskan kerangka, outline, 

tiap-tiap acara pembinan yang akan dijalankan. Penyusunan seluruh rangkaian 

acara selama pembinaan dibuat dengan menyusun urutan tiap-tiap acara yang 

sudah dibuat kerangkanya itu. Berdasarkan acara-acara itu pembagian tugas 

antara mereka yang terlibat dalam pembinaan, terutama pembina, wakil para 

peserta, dan penyelenggara diadakan: siapa dan bertugas apa dalam binaan 

yang akan diadakan itu. 

C. Narapidana 

1. Pengertian Narapidana  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Narapidana adalah orang 

hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). 

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Sementara menurut kamus 

induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman, 

orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan 

sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.  
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Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang 

atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga 

Pemasyarakatan yang dimana mereka kehilangan kemerdekaannya. 

2. Hak-hak narapidana 

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan ditentukan bahwa narapidana berhak: 

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 

b. mendapat perawatan (rohani dan jasmani) 

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

d. mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak  

e. menyampaikan keluhan 

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang tidak 

dilarang 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang-orang tertentu 

lainnya. 

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga 

k. mendapatkan pembebasan bersyarat 

l. mendapatkan cuti menjelang bebas mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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3. Kewajiban Tahanan dan Narapidana  

Mardjono (2009:28) ada beberapa kewajiban tahanan dan narapidana yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. 

b. Mentaati peraturan yang berlaku 

c. Memelihara peri kehidupan yang aman dan tertib 

d. Menjalani penahanan / pidana sesuai surat perintah penahanan / surat 

keputusan pengadilan  

e. Memelihara barang inventaris 

f. Bekerja (kecuali tahanan) 

g. Menghormati hak orang lain. 

4. Larangan Narapidana dan Tahanan 

Mardjono (2009:28) Berikut beberapa larangan Narapidana dan Tahanan, 

yaitu: 

a. Melakukan hubungan seksual  

b. Membawa / menyimpan / membuat / memiliki senjata api dan senjata tajam 

c. Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki, 

memperdagangkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)  

d. Membuat kegaduhan dan kericuhan 

e. Melakukan pencurian dan pemerasan 

f. Melakukan penganiayaan sesama penghuni 

g. Melakukan jual beli secara tidak sah 

h. Membawa alat komunikasi yang dapat membahayakan keamanan 
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i. Melakukan perbuatan terlarang lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku 

berdasarkan Keputusan Kepala Rutan. 

D. Narkotika 

1. Pengertian Narkoba 

Jeanne (1995:3) Kata Narkotika / Narkotics berasal dari kata Narcosis 

yang berarti Narkose / menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang 

membiuskan. Dalam pengertian yang lain, Narkotika adalah zat / obat yang 

dapat mengakibatkan ketidaksadaran / pembiusan, karena zat-zat yang bekerja 

mempengaruhi susunan syaraf sentral. 

Narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan 

adiktif lainnya dan diperjelas dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkoba 

yaitu “narkoba adalah semua bahan-bahan obat yang mempunyai efek kerja 

bersifat membiuskan, merangsang, ketagihan, dan megkhayal”.  

2. Jenis-jenis Narkoba 

Subagyo (2005:11) Narkoba dibagi menjadi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, 

psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam 

kelompok yaitu: 

a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Berdasarkan cara 

pembuatannya narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan yaitu: 

1) Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari 

tumbuh-tumbuhan. Contohnya ganja, hasis, koka, dan opium. 
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2) Narkotika Semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat 

aktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya morfin, kodein, 

dan heroin. 

3) Narkotika Sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, 

biasanya digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang 

menderita ketergantungan narkoba. Contohnya petidin, methadon, dan 

naltrexon. 

b. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun 

sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal 

dan perilaku. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan ke 

dalam 3 golongan yaitu: 

1) Kelompok depresan/penenang/obat tidur. Contohnya valium, BK, 

rohipnol, mogadon, dll. Jika diminum obat ini memberikan rasa tenang, 

mengantuk, tentram, damai. 

2) Kelompok stimulan/anti tidur. Contohnya shabu, amfetamin, dan ekstasi. 

3) Kelompok Halusinogen adalah obat, zat, tanaman, makanan atau 

minuman yang dapat menimbulkan khayalan. Contohnya LSD (Lysergic 

Acid Diethyltamide), getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu 

(misceline), dan ganja.  
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c. Bahan Adiktif Lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang 

dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya Rokok, sejenis alkohol yang 

memabukkan dan menimbulkan ketagihan, dan Thinner atau zat-zat lain 

seperti lem kayu, aseton, bensin, dll. 

3. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika 

Jeanne (1995:60) langkah-langkah dalam penanggulangan penyalahgunaan 

Narkotika yaitu sebagai berikut: 

a. Langkah pencegahan untuk mengurangi jumlah permintaan 

b. Langkah pengendalian dan pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya yang dimanfaatkan untuk pengobatan / kepentingan ilmu 

pengetahuan 

c. Langkah represif pemberantasan jalur perdagangan gelap 

d. Melakukan upaya penyembuhan dan rehabilitasi terhadap korban 

penyalahgunaan. Pengobatan terhadap korban sangatlah kompleks karena 

menyangkut berbagai aspek yaitu aspek psikologi, sosio kulturil, dan 

rehabilitasi medis karena pecandu narkoba biasanya mempunyai masalah 

sendiri-sendiri.  

e. Langkah-langkah lain yang mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan 

dan peredaran narkotika melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, jalur 

lembaga-lembaga sosial, jalur lembaga keagamaan, dll.  
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E. Rumah Tahanan Negara 

1. Pengertian Rutan dan Lapas  

Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat menjadi Lapas yaitu tempat 

yang mempunyai tugas untuk melakukan perawatan, pembimbingan, 

pelayanan dan pembinaan terhadap narapidana yang sudah ditetapkan menjadi 

tersangka oleh pengadilan. Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah 

tempat untuk merawat tahanan yang masih belum ditentukan menjadi 

tersangka. Akan tetapi seperti yang dijelaskan pada (Pasal 38 Ayat 1 

Perundang-undangan No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), 

Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian dengan 

adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 

tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah 

Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula 

sebaliknya.  

Penetapan Lapas sebagai Rutan juga terjadi di Situbondo yakni Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Situbondo. Mengingat bahwa Situbondo merupakan 

kota kecil jadi Rutan menjadi tempat narapidana dan tahanan melakukan 

program pembinaan. Dilihat dari salah satu Misi Rutan Situbondo yakni 

“Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, 

anak, dan klie pemasyarakatan”, sudah terlihat jelas bahwa Rutan bukan hanya 

menampung tahanan akan tetapi juga narapidana. Selain itu visi dan tujuan 

yang dijalankan dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo juga menjadi 

ganda, selain untuk merawat tahanan juga untuk membina narapidana.  
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2. Metode Penanganan di Rutan 

Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Situbondo sama halnya dengan di Lembaga Pemasyarakatan pada umunya 

yang berdasarkan pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Tugas Rutan menerima narapidana yaitu untuk dibina sebagai 

narapidana layaknya perlakuan di Lembaga Pemasyarakatan. Pola pembinaan 

di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo yaitu: 

a. Program Pembinaan Kerokhanian 

b. Program Pembinaan Jasmani dan Fisik 

c. Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 

d. Program Pembinaan Intelektual 

e. Program Pembinaan Kemandirian 

1) Pembinaan Handycraft 

2) Pembinaan Miniatur Rumah 

3) Pembinaan Miniatur Sepeda 

4) Pembinaan Pot Bunga 

 

 


